


สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่  ๑  แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
   ปรัชญา          ๑ 
   ปณิธาน          ๑ 
   วิสัยทัศน์          ๑ 
   พันธกิจ          ๑ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์         ๒ 
   เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์        ๒ 

  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ฯ  ๓ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑        ๖ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒        ๘ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓        ๑๐ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔        ๑๒ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕        ๑๓ 
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  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ        ๑๖ 
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ    ๑๖ 

 

ส่วนที่  ๓  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน       
  องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    ๑๙ 
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ปรัชญา 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

 
ปณิธาน 
 ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ค้นคว้า  วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบ
มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ   
๑.  พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา   

บุคลากร  และชุมชน 
 ๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๓.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 ๔.  ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม  
 ๕.  ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่หนึ่ง 
แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ทุกรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๕.  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 

  

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  
กลยุทธ์ 
๑) จัดบริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชา เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร 
๓) จัดหา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่

นักศึกษาและบุคลากร 
๔) จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ 
๕) ท าความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 

 
๒. ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ

ต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษา และค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓ 

 

๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  
๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  
กลยุทธ์ 
๑) จัดหาทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และการ 

เรียนการสอน 
๒) ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบ 
Intranet/Internet  ได้ตลอด  ๒๔ ชัว่โมง 

๓) เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔) จดัหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

๕) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
 

๓.  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ แก่
นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการสอน/อบรม  
๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบ้ริการที่จัดส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบ้ริการที่จัดส าหรับชุมชน  
๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๕) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของชุมชน  
กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  

ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
๒) ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น 

๓) จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก ่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และชุมชน 

๔) ท าการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ 
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๔. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ ในสายงาน  

ตัวช้ีวัด 
๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้  
กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   
๑) พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน 
๒) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (knowledge management, KM) 
 

๕. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด 
๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  
๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
๓) ด าเนินงานตามแผน 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
๖) ส านัก ไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือความมั่นคงทางการเงิน  
กลยุทธ์ 
๑) ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 

- มีคณะท างาน จัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท างาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ติดตามการด าเนินงานขอแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒) ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓) ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 

- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

๔) ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง   
 - มีคณะท างาน จัดท าแผนความเสี่ยง 
 - ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน 
 - ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕ 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

               

 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

๑. เปน็ศูนยก์ลางใน
การจัดหา  จดัเกบ็  
รวบรวม  บ ารุงรักษา 
และใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ทุกรูปแบบโดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการทีเ่ป็นระบบ 

๒.  เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา  ค้นคว้า  
วิจัย  และพัฒนา
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓.  เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการ
วิชาการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.  เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้  

๕.  มีการบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรที่ดี 
 
 

 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 

๑.มีหนังสือ และสื่อโสต 
สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
อาจารย์  และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น 

๒. ระบบคอมพวิเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
ทันสมัย ครอบคลุม 
ครบถ้วน และม ี
คุณภาพต่อการเรียนรู้ 
รองรับการศึกษาและ
ค้นคว้าวิจัย  

๓.พัฒนาความรู้
ความสามารถดา้น
วิชาการ การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์  แก่
นักศึกษา  คณาจารย์  
บุคลากร  ใน
มหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้
สูงขึ้น 
 

๔.บุ คล ากรมี ความรู้ 
และความช านาญ ใน
สายงาน   
 
 

๕.มีการบริหารจัดการ
ภายในอง ค์กรที่ เป็ น
ระบบได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
 

 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
 
 

เป้าประสงค์ 
หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

  

๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๑. รองผู้อ านวยการ                  
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ 

๒,๐๐๐  
เล่ม/รายการ 

๒. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ๑๓๐,๐๐๐ คน ๓. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดบริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กลยุทธ์ที่  ๒ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชา  เพ่ือให้การบริการแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๓ จัดหาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่นักศึกษา

และบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๔ จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกท่ีทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ที่  ๕ ท าความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 

 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๗ 

 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑ ครุภณัฑ์ศูนย์วิทยบริการ - ๒๔๑,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ นางกาญจนา สดับธรรม 
๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ตวัช้ีวัดที่ ๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๓ โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๔ เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์วทิย
บริการ 

- ๑๖๑,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ นางกาญจนา สดับธรรม 

๕ ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ - ๑๒๗,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ นางกาญจนา สดับธรรม 
๖ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและ

ประชาสมัพันธ์ 
- ๙๙,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ นางกาญจนา สดับธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เป้าประสงค์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี 
คุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

  
๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๒) จ านวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  

๒,๔๐๐ รายการ ๑. หัวหน้าศูนย์                  
วิทยบริการ 
 

๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ  

๑๒ ฐาน ๑. หัวหน้าศูนย์                   
วิทยบริการ 

๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓๘,๐๐๐ คน ๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  Switch ๑๔๕ ตัว ๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับ
การเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  

accet point ๑๗๐ ตัว ๑. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๙ 

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดหาทรัพยากรที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ

การเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านระบบ Intranet/Internet  ได้ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

กลยุทธ์ที่  ๓ เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่  ๔ จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  ๕ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

 
งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและ
ประชาสมัพันธ์ 

- ๙๙,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๔ นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๓ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ - ๕๑๒,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๔ จัดหาวงจรสื่อสารและบริการ
อินเทอร์เน็ต 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๕ ครุภณัฑ์เพื่อการศึกษา ๔,๖๔๗,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๔, ๕  และ ๖ 

นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๖ โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

นางกาญจนา สดับธรรม 

 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
 

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

 

เป้าประสงค์ 
 

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์  
แก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ได้รับการสอน/อบรม  ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓,๐๐๐  คน ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ให้บริการที่จัดส าหรับบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๓  โครงการ/กิจกรรม ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ให้บริการที่จัดส าหรับชุมชน ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๕  โครงการ/กิจกรรม ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 

๔) จ านวนนักศึกษาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับ
การสอน/อบรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

≥๔๐๐ คน 
 

๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๕) จ านวนรุ่นที่จัดอบรมให้บุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥๑๐ รุ่น ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๖) จ านวนหลักสูตร ที่ให้บริการที่จัด
ส าหรับชุมชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓ หลักสูตร 
 

๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

 

 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๑ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๗) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน 
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๘) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
ชุมชน 

ระดับ ๔ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 
กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  

ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ที่  ๒ ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

กลยุทธ์ที่  ๓ จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

กลยุทธ์ที่  ๔ ท าการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ 

 
งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๖๕,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

นายภาสกร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

ตัวช้ีวัดที่  
๓, ๔, ๕ 

นางกาญจนา สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ๒๕,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๓, 
๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

นางกาญจนา สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

บุคลากรมีความรู้ และความช านาญในสายงาน 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ๑. รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิาร 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   

กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่  ๓ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (knowledge management, KM) 

  
งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑ เตรียมความพร้อมรับการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัด ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๒ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ๕๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัด ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
 

มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 
 

เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๘) ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  
ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  

ระดับ ๔ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ระดับ ๔ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

๓) ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ ๘๐ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระดับ ๔ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008  เตรียมความพร้อม 

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 
๓. หัวหน้าส านักงาน 

๖) ส านักไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความมั่นคงทางการเงิน  ไม่มี 

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๔ 

 

กลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่  ๑ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 
- มีคณะท างาน จัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท างาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ติดตามการด าเนินงานขอแผนปฏิบัติการประจ าปี  

กลยุทธ์ที่  ๒ ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่  ๓ ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน   
  ภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง   
- มีคณะท างาน จัดท าแผนความเสี่ยง 
- ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน 
- ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง 

 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑ เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๓ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
 

๒ ครุภณัฑ์ศูนย์วิทยบริการ - ๒๔๑,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๓ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๔ โครงการพัฒนาพัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๕ 

 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๕ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
ศูนย์วิทยบริการ 

- ๑๖๑,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๖ ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ - ๑๒๗,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๗ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

๒๐๑,๙๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๘ จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานผู้อ านวยการ - ๕๘,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๙ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และประชาสัมพันธ ์

- ๙๙,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๓ และ ๔ 

ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๑๐ บริหารจดัการส านักงาน ๕๖๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 

๑๑ จัดหาวงจรสื่อสารและบริการ
อินเทอร์เน็ต 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๑๒ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ๕๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นางสาวจริยา ทิพย์หทัย 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๖ 

 

 
 
 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของส านัก  โดยเน้นการให้บริการ ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ รวดเร็ว และทันสมัย  เป็นแนวทางบุคลากรในหน่วยงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นภาพรวม  และทิศทางในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ หัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการ  เป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   เพ่ือเก็บข้อมูลและ
รับผิดชอบด าเนินการ  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
เป้าประสงค์ที่  ๑ หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
อาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
๑. รองผู้อ านวยการ  
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้าส านักงาน 

๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ 

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

เป้าประสงค์ที่  ๒ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และ
มีคุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย   
๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๑. รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้าส านักงาน 

๒) จ านวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนที่สอง 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๗ 

 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  ๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ส าหรับการเรียนการสอนและบริการ
อินเทอร์เน็ต  

๑. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

เป้าประสงค์ที่  ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์  
แก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น  
๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
ได้รับการสอน/อบรม  

๑. รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๒. รองผู้อ านวยการ               
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ
ที่จัดส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๑. รองผู้อ านวยการ            
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๒. รองผู้อ านวยการ                   
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ
ที่จัดส าหรับชุมชน  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน 
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๕) ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการสอน  
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
ชุมชน 

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๘ 

 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

เป้าประสงค์ที่  ๔ บุคลากรมีความรู้ และความช านาญในสายงาน  

๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

๑. รองผู้อ านวยการ  
ฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการ      
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการ       
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้าส านักงาน 

เป้าประสงค์ที่  ๕  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรทีเ่ป็นระบบไดร้ับการรับรองมาตรฐานสากล 

๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ส านักงาน  ห้องสมุด และระบบ
สารสนเทศ  

๑. รองผู้อ านวยการ       
ฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการ          
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
๓. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ๑. รองผู้อ านวยการ              
ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ 

๓) ด าเนินงานตามแผน ๑. รองผู้อ านวยการ               
ฝ่ายบริหาร 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน 

๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๑. รองผู้อ านวยการ            
ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสด ุ

๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001:2008  

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 
๓. หัวหน้าส านักงาน 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานทุก 
กลุ่มงาน 

๖) ส านักไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความมั่นคงทางการเงิน  

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานทุก 
กลุ่มงาน 

 

 

 

 

 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๙ 

 

 
 
 

 
 

 ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์  ตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอน  ตั้งแต่การวางแผน  การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล  โดยจัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

๑.  การ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒.  การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
๓.  การวางแผนและบริหารโครงการ ให้บรรจุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 

 ๔.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่สาม 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๐ 

 

กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 
 

 การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

กระบวนการ การด าเนินงาน 
 
 
 

 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

 
 

 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 
แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ 
    โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

 
 

 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง  
ณ  เวลาปัจจุบัน 

 
 

 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ  และระยะเวลา 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  
และระยะเวลาด าเนินงาน  เพื่อให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
    •   บุคลากร  (Man) 
    •   การบริหารจัดการ  (Management) 
    •   วัตถุดิบ/อุปกรณ์  (Material) 
    •   งบประมาณ  (Money) 
    •   เทคโนโลยี  (Technology) 
    •   สภาวะแวดล้อม  (Environment) 

 
 
 
  

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง 
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ  แผน 
งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนนิงาน 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณ 

ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ 

 

การรายงานผลการด าเนินการ  การปฏิบัติราชการ 
 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติราชการ  เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานที่มา
ประเมินทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ดังนี้ 
 

๑. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ  และแผนงบประมาณ   
๒. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินหัวหน้า

หน่วยงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
๔. รายงานประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือ

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกของส านักงาน  ก.พ.ร. 
๕. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

***************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๓ 

 

 
 

 
ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๘๐/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
___________________________________________________ 

 

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  ด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ศ จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ประธานกรรมการ 
๑.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  กรรมการ 
๑.๓  ดร.วรวิทย ์  พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 
๑.๔  นายภาสกร  วรอาจ  กรรมการ 
๑.๕  นายเอกวิทย์ สิทธิวะ  กรรมการ 
๑.๖  นางกาญจนา  สดับธรรม กรรมการ 
๑.๗  นายภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
 ๑. ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  ผศ.จรรยา     เหลียวตระกูล   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายภาสกร    วรอาจ   กรรมการ  
๒.๔  ดร.วรวิทย์     พัฒนาอิทธิกุล   กรรมการ 
๒.๕  นายเอกวิทย์   สิทธิวะ   กรรมการ 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๔ 

 

๒.๖  นายภูริพัศ     เหมือนทอง   กรรมการ 
๒.๗  นางกาญจนา    สดับธรรม   กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ 
 ๒.๙  นายสุภรัตน์     กรุดฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวนิตยา      ทวศีักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาววรรณี      คณฑา   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวกัญญา สิงหบุตร   กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาววภิารัตน์ อ่อนละออ  กรรมการ 

 ๒.๑๖ นางสาวรุ่งนภา สาจิตร   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวดวงพร     ดีนชุ   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกุลดา สวนสลา   กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวสภุัคตรา พรมสีนอง  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายสุมนฒ ์ จิรพัฒนพร  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายวิทยา  สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายพิพัฒน์พงศ์   แทนเทือก  กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางสาวบุสด ี หมื่นขัน   กรรมการ 

๒.๒๕ นายธนภพ  ดุจเมืองแมน  กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๗ นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   ๒  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕ 

 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญต่อการบริหารจัดภายในองค์กรทางการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส านักงานการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินที่เคยใช้อยู่เดิม ให้มีความ
เข้มข้นโดยลงถึงระดับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจังส่งผลต่อ
การวางแผนงานต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยาบริการ ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องท าโครงการ เพ่ือทบทวน และปรับเปลี่ยนแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อ
เกณฑ์การประเมินที่การเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การบริหารของหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า   ส านักร่วมวางนโยบาย ประเมินผลการด าเนิ นการ 
ของส านักฯ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
          
 ๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๒. เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๘ ของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา  

๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ และบุคลากรส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์  ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง จ านวน ๑ แผน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑ แผน 

๒. จ านวนผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมมากกว่า ร้อยละ ๘๐     
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๖ 

 

๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  
๑) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒) เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
๓) ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
๔) ด าเนินงานตามโครงการ 

- ปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) เพ่ือประกอบการ
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- ปฏิบัติการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย : วิเคราะห์ เทียบเคียง ผลลัพธ์
เป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา  

- บรรยายการวางแผนยุทธศาสตร์  
- บรรยายแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

๕) ประเมินผล / สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑. น าเสนอและขออนุมัติโครงการ             
๒. จัดท าหนังสือเชิญ ประชุม             
๓. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT เพ่ือประกอบการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย 

            

๔. แบ่งกลุ่มทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย : วิเคราะห์ 
เทียบเคียง ผลลัพธ์เป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา 

            

๕. บรรยายการวางแผนยุทธศาสตร์             
๖. บรรยายแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ             
๗. สรุป ประเมินผลโครงการ และติดตามโครงการ             
 

๕.   กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
๖. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

   กิจกรรม  
 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ประกอบด้วย 
 ๒. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ วัน 
 ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑ วัน 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๗ 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ  
  ระหว่างวันที่ ๙ และ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘  อาคารบรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๘.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณ  รหัส  ๕๘AC๕๐๑๐๐๐๐๑  จัดกิจกรรม ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท  ๔๐ คน จ านวน ๒ วนั ๒,๐๐๐  
 ค่าจัดท าเอกสารการประชุม ๕,๐๐๐  
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๘ ชั่วโมง ชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท  ๙,๖๐๐  
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าเอกสารประกอบการอบรม ๑๓,๔๐๐  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐  
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

๙.  การประเมินผล 
      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
๑๐.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งช้ี 
       เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ตัวบ่งชี้ ๙.๑ ระบบภายในการประกันคุณภาพภายใน  
       เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับร่าง) 
 ตัวบ่งชี้ ๒.๘ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ ๓.๙ การบริหารสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. ผู้บริหาร และบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงสถานการณ์ในการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน 

๒. ผู้บริหาร และบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันเสนอแนวทางเพ่ือหา         
แนวทางการบริหาร และด าเนินการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๘ 

 

๓. ผู้บริหาร และบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                                                      
 
               ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท าโครงการ 

                    (ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหาร 

 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหาร 

 
 
 

(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัต.ิ.............................................................................................. ..................................................... 

 
   ลงชื่อ ..........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๙ 

 

ก าหนดการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ  

เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๙ และ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
ห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘  อาคารบรรณราชนครนิทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

-------------------------------------------------------- 

 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  กล่าวเปิด โดย อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา  
                                    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
เวลา  ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  

    ด าเนินการโดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ  
               และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา  ทิพย์หทัย         

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

(ต่อ) ด าเนินการโดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ  
และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย  
๒) หลังจากด าเนินกิจกรรม สรุป รวมเป็นแบบสอบถามค่าถ่วงน้ าหนักต่างๆ  

 
วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อ านวยการ 

    ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
เวลา  ๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT  

Analysis) จากการประชุมครั้งที่ ๑ โดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ 
และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย 

เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคิดกลยุทธ์ทางเลือก เพ่ือตอบโจทย์การประกันคุณภาพ 
                                    โดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา  ทิพย์หทัย         
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ  
                                    ท าแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการฯ 

 
 
 
 



                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓๐ 

 

กิจกรรมวันพฤหัสบดทีี่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑) บรรยาย 
 ๒) วิเคราะห์เดี่ยว 

๓) วิเคราะห์เป็นกลุ่ม โดย  
 

กลุ่ม หน่วยงาน 
๑ – ๒ – ๓  ศูนย์วิทยบริการ 

๔ – ๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖ ผู้บริหาร + ส านักงาน 
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